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П Р О Т О К О Л 
 

№ 15 
 

Днес 09.12.2004 г. от 16.00 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
петнадесетото заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на 
заседанието участие взеха  14 общински съветници от общо  17, като отсъстваха 
общинските съветници: инж. Дилян Млъзев, инж. Иван Маринов и Зехра Салиева.  От 
Общинска администрация участие взеха :  кмета на общината г-н Сашо Топалов, г-н 
Йордан Кирчев – заместник кмет на общината, г-жа Валентина Мирчева – секретар на 
общината, г-жа Елка Николова – директор “ФБУС”, инж. Димитрина Иванова – 
директор “УТАБ”, инж. Анка Стойкова – гл. инженер, Стоян Пенков – кмет на с. 
Константин, Стефан Няголов – кмет на с. Беброво, Зоя Ангелова – кмет на с. Майско, 
Назифе Кямилова – кмет на с. Каменари, Иван Шубърков – кметски наместник  с. 
Илаков рът, Сийка Николова – кметски наместник  с. Марян, Цеца Чуканова – кметски 
наместник с. Руховци, Румяна Терзиева – кметски наместник с.Блъсковци, Силвия 
Йорданова – кметски наместник с.Чакали, Мария Корчева – кметски наместник с. 
Мийковци, Михаил Трашлиев – кметски наместник с. Костел и граждани.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев,след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2  от ЗМСМА 
откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 14 общински 
съветника.  

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 
ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени 
между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена за 2004 г.  

        Вн.: Кмета на общината 
 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата по 
внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена подложи на гласуване проекта за 

дневен ред: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени 

между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Елена за 2004 г.  

        Вн.: Кмета на общината 
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, 
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 
Елена за 2004 г. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, 
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 
Елена за 2004 г. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване становище 
на: 

Пенка Попова – председател на Постоянната комисия по “Бюджет, финанси, 
икономическа и инвестиционна политика”: Постоянната комисия разгледа на свое 
заседание проведено на 09.12.2004 г. от 15.00 часа предложението за извършване на 
вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по 
разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2004 г., като го 
подкрепя с 4 гласа “за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението за 

извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, 
функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 
Елена за 2004 г.: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 88/09.12.2004 г. 
 

ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени между 
разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране 
на капиталовите разходи на Община Елена за 2004 г.  
 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2004 г., 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

ПРИЕМА вътрешните компенсирани промени в капиталовите разходи на община 
Елена към 01.12.2004 г., финансирани със средства от целева субсидия, съгласно чл. 
13, ал. 3 от ЗДБРБ за 2004 г., 
 

Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2004 г. 
в това число  

годишна задача държавни дейности местни дейности 
било 

на 30.09.04 
 

284 608 
 

183 808 
 

100 800 
става 

към 31.12.04 
 

314 608 
 

213 808 
 

100 800 
 
включително и за осигуряване на необходимите средства  за съфинансиране на 
обектите от проект “Красива България”, средства от СФИДА, СБС, съгласно 
приложението. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри 15-то заседание на Общински съвет – Елена в 16.35 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

(Симеон Кънчев) 
 

 
Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

       (Ст.Кабакова) 
 

 
 
 
 


